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L a k o n r i k k o m i n e n  S u u r l i i k k e e n ä
(Mu ka ellen s u om. HARLIN)

“Punainen hirviö’’ Pearl Bergoff on jaka
nut miehensä kolmeen pääasialliseen depart- 
menttiln, Joka Jako on tarkoitettu enempi pin
tapuoliseksi ilmiöksi kuin miksikään todellisek
si jaoksi. Nämä ovat: urkkijaosasto, johon 
kuuluu sekä miehiä että naisia, jotka ovat pi
täneet työtovereidensa liikkeitä silmällä ja il
moittaneet niistä; a voinpa jaosasto, jonka teh
tävänä on ollut pitää teollisuuden pyörät pyö
rimässä lakon aikana ja suojelusosasto, jonka 
tehtävänä on ollut suojella “henkeä ja omai
suutta”.

Luonnollisesti heidän omassa keskuudessaan 
on käytetty jokapäivälsempiä nimityksiä. Var
sinaiset lakonrikkurit ovat “finkkejä”; suojeli
jat ovat aateleita (nobles) ja urkkijat ovat pot- 
kureita (boots). Mielikuvituksiltaan vilkkaat 
I. W. W:n jäsenet olivat ensimmäiset antamaan 
lakonrikkureille nimen “finkki". He lainasivat 
tämän rikosmaailman nimityksen, jolla on tar
koitettu “rikollista joka ei ole tyytyväinen saa
liiseensa” ja antoivat sille uuden tarkoituksen: 
henkilö joka pettää työläistoverinsa rahan 
edestä. Ammattilakonrikkurit ovat ottaneet 
vastaan nimityksen välittämättä sen tarkoituk
sesta.

Aatelit, joista suurin osa on gangstereita, 
toimivat “hännäntuppeina” yhtähyvin kuin 
suojelijoinakin. “Finkit” ovat useinkin epäluo
tettavia. Jotkut heistä lupautuvat lakomikku- 
reiksi saadakseen vapaan kyydin ja sitten yrit
tävät karata. Toiset karkaavat heti kun väki
valtaisuutta ilmenee, ja vielä on sellaisiakin 
jotka vasta liian myöhään huomaavat että hei
dän työnsä onkin lakonrikkomista. Tämänlai
sissa tapauksissa suojelijoilla on lisätyötä pi
täessään “finkkejä” aisoissaan.

New Yorkin keittäjien ja tarjoilijoiden lakon 
aikana vuonna 1912 Bergoff allekirjoitti sopi
muksen Holland House-nimisen hotellin kans
sa, joka selvästi osoittaa aateleiden suojelu teh
täviä. “Me myöskin sitoudumme hankkimaan 
‘suojelijoita’, jotka ovat täydellisesti kokeneita 
lakonalaisessa työssä ja tulevat tekemään kai
ken voitavansa estääkseen työhön palkatut 
karkaamaan tehtävistään ja johtamaan tätä

lakonrikkomista asianmukaisella tavalla,” sa
nottiin sopimuksessa.

Sekä “finkkien” että aateleiden keskuudes- 
dessa on oma luokittelunsa. Aateleiden kes
kuudesta valitaan kapteenit ja luutnantit. 
Bergoff sanoo edellisiä “kaartin kapteeneiksi”. 
“Finkit” (rikkurit) on jaettu kahteen suureen 
luokkaan. Noin puolet heistä on sellaisia, jot
ka ottavat työn nälän pakottamana, viimeise
nä ehtona. Ammatissa heidät tunnetaan “ker- 
talais-linkkeinä”, jotka sitoutuvat yhden lakon 
rikkomiseen, jonka jälkeen syyn tai toisen ta
kia heitä ei koskaan enää nähdä. Suurin osa 
heistä tulee työttömien joukosta. Toiset on 
liian samaattomia vakituisessa työssä tai liian 
vanhoja kilpailemaan koneiston kanssa, jolle 
aikaisemmin ovat uhranneet voimansa. Vielä 
on sellaisia jotka ovat suljetut unioista korkei
den sisäänkirjoitusmaksujen tai sen takia, ettei 
unioon enää oteta jäseniä.

Toinen puoli näistä “flnkeistä” muodostuu 
sellaisista liikkuvista miehistä, jotka eivät vä
litä tehdä työtä viikkoa tai kahta enempää 
kerrallaan; seikkailijoista jotka ovat valmiit 
lakonrlkkuroimiseen; ja rikollis tyypeistä, pie
nistä varkaista, murhapolttajiin Ja murhaajiin 
saakka, joille kaikille lakon aiheuttama erikois
tilanne suo tilaisuuden itsensäauttamiseen.

Kokeneet “finkit” ovat hyvin lahkoutuneet, 
Keskenään he keskustelevat hyvin avonaisesti 
ja useinkin heidän puheensa aiheena on jon
kinlainen roistosuunnitelma tai kiristysaie. An
siomahdollisuus on suurin asia heille, vaikka 
he tietävät että yhtiö, joka heidät on ottanut 
työhön, on kuljettanut turvapaikkaan kaiken 
irallisen arvotavaran. Jokaisen “flnkin” suurin 
toivomus on kohota urkkijaksi, mutta ensi ti
lassa hän yrittää saada itselleen enemmän kuin 
se muutama dollaria joka hänelle päivittäin 
maksetaan rikkuroimisesta.

“Finkit’’ ovat varastaneet vaikka minkälai
sia tavaroita, putkittajien tarpeista 50,000 dol
larin turkiksiin saakka. Ajurien lakossa New 
Yorkissa he varastivat mainitut turkikset vuon
na 1910; McKee’s Rocksin lakon aikana he va
rastivat toistensa vanhoja vaatteita; kuljetus-
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työläisten lakon aikana New Yorkissa vuonna 
1916 muutamat “aatelit” asettivat " finkit” mää
rätylle ruoalle, ottivat lopun ruoan ja myivät 
lähellä oleviin kauppoihin; vuoden 1920 Brook
lynin Rapid Transit-yhtlön työläisten lakossa 
“finkit” varastivat halpoja uudelleenmyytyjä 
armeijan peitteitäkin. Yhdessä merimiesten 
lakkotapauksessa he varastivat eräältä laivalta 
kaikki peltiset ruoka-astiat; vuoden 1934 New 
Yorkin hissityöläisten lakon aikana he varasti
vat putkituksen autioksi jätetystä lasten sai
raalasta, johon Bergoff majoitti heitä väliai
koina.

Lakonrikkurin epärehellisyys ei koskaan tu
le niin hyvin palkittua kuin raitiotietyöläisten 
lakon aikana. Sellainen lakko on heidän kie
lellään “joulupuolinen”. Harvoin ensikertalai
sella on tilaisuus päästä lakonrikkuriksi raitio
tietyöläisten lakossa. Varsinaiset lakonrikkurit 
ovat työhön valmiina heti. Tämänlaiset lakot 
tarkoittavat ansiota työnantajien suostumuk
sella.

Silloin lakonrikkuri varastaa tulot, antaa 
matkustajalle vähän tai ei yhtään takaisin suu
remmastakin rahasta ja kuljettaa vaununsa 
sille kadulle jolla on enemmän matkustajia. 
Kun lakko menettää voimansa ja yhtiö yrit
tää periä tuloja, nämä rikkurit karkaavat jou- 
kottain. Sen lakon aikana jonka Bergoff vuon
na 1920 rikkoi B. R. T. yhtiölle Brooklynissä, 
yhtiö yritti myydä pilettejä matkustajille en
nenkuin nämä nousivat vaunuihin, ja rikkurit 
saivat vain paperilappuja. Rikkurit itse lak- 
koutuivat heti ja tunnin aikana yhtenä kuu
mana päivänä el yhtään vaunua liikkunut ulos 
Coney Islandin asemalta. Rikkurit voittivat 
lakkonsa.

Tämä saalis ei kuulu yksistään rikkureille. 
Kapteenit ja luutnantit eivät ole helläsydämi
siä, eivätkä tehtäviään valvo oikeudentuntonsa 
eikä terveytensä takia, Entisinä aikoina heidän 
palkkansa oli tavallisesti sama kuin rikkurei- 
denkin. Mutta heillä oli tuloja rikkureilta. 
Rikkurin päiväpalkka ei ole hänen omansa, jos 
hän ei voi piilottaa sitä siksi kunnes lakko on 
loppunut. Melkeinpä jokainen tunti kapteenit 
ja luutnantit kiristävät rikkureilta osuutensa.

Todellisuudessa täm ä tilaisuus kiristää rik
kureilta heidän ansioitaan on palkkio, jonka 
yhtiö joutuu m yöntäm ään “aateleille” saadak

seen näm ä gangsterit palvelukseensa, sillä hei

dän palkkansa on todella mitätön kunnollisen 
gangsterin ansiomahdollisuuksien rinnalla.

Rikkurit tavallisesti karsinoidaan yhteen, 
kuten vangit ainakin. Heillä el ole lupa mennä 
ulos tupakan ostoon, juomaan eikä huvittele
maan, etteivät joutuisi lakkolaisten käsiin. 
Ajanvietoista huolehtivat kapteenit ja luutnan
tit. Tärkein ajanvietto on uhkapeli. Missä on 
lakonrikkureita, siellä on uhkapeliäkin. Taval
lisesti peli on järjestetty siten että' aatelit saa
vat voitot, ja Bergoff on itse arvioinut että 
aatelit voittavat 500 dollarista 1,000 dollariin 
päivässä sellaisessa paikassa, jossa on noin 500 
rikkuria.

Uhkapelistä seuraava tärkeä ansiomahdolli
suus rikkureiden kustannuksella on henkilöllä, 
joka huolehtii vuoteista. Hänelle tulee mak
saa 25 tai 50 senttiä yöstä, josta hinnasta hän 
“vuokraa” rikkurille vuoteen. Tämän vuoteen 
hän lupaa pitää puhtaana täistä, jonka lu
pauksen hän usein jättää täyttämättä. Tämä 
mies tunnetaan nimellä “crumb-boss”. Aate- 
leiden keskuudessa rikkuri tunnetaan “täiden- 
kantajana”. Vuoteiden huolehtija muistaa pi
tää muutamia vuoteita vähemmän kuin tarvi
taan, että kysyntä olisi suurempi ja tulot sen 
mukaiset.

Rikkuri voi välttää uhkapeliä, mutta vuo
detta hän tarvitsee. Eikä hän voi välttää aate- 
leita, joiden huoleksi on annettu ruokailuhom- 
ma. Yksi aateleista ottaa haltuunsa tupakka- 
puolen ja monopolinsa turvissa kiskoo puolta 
suurempia hintoja kuin markkinahinnat. Rik
kuri maksaa jokaiselle näistä veroa. Sille, jo
ka saa tupakkamonopolin tavallisesti myöskin 
myönnetään viinanmyyntioikeus. Viinaa osta
vat eniten ensikertalaiset, mutta osansa myös
kin ammattilaiset.

Vuosien 1915 ja 1916 raitiotietyöläisten la
kon aikana Wilkes-Barressa, joka lakko muo
dostui suureksi tulolähteeksi Bergofftlle, yksi 
aateleista palkkasi ilotytön rikkureiden keskuu
teen, vuokraten tytön rikkureille korkeasta 
maksusta. Tämä sama lakko osoitti minkälai
sia vaikeuksia suuri lakko tuottaa sitä rikko
valle yhtiölle järjestyksenpidossa rikkureiden 
keskuudessa. Pienempään lakkoon ei tarvita 
aatelelta kuin muutamia ja tavallisesti sopu 
vallitsee heidän keskuudessaan, koska he mel
kein poikkeuksetta ovat yhtä joukkoa. Mutta 
tässä tapauksessa tarvittiin aateleita paljon.
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New Yorkista tuotiin useita joukkoja ja Chica
gosta samoin, Kilpailu tuli niin äärimmäiseksi 
näiden kesken että he käyttivät toisiaan vas
taan pistooleja, puukkoja ja muita aseita tap
peluissa, jotka uusiintuivat tämän tuostakin; 
siitä huolimatta vaikka aatelit ennen tavalli
sesti säästivät tämänlaisen kurituksen rikku- 
pettaa lakko.

Lakkojen rikkomiseen ei sisälly niiden teh
taiden tai tuotantolaitoksien käyttäminen, jon
ka lakkolaiset ovat jättäneet seisomaan. Mi
käli rikkurit ovat kysymyksessä, heidän tehtä
väkseen jää sellaisen toiminnan yli äp itämille n 
joka osottaisi, että laitokset olisivat käynnis

sä, ja täten rikkoa lakkolaisten solidarisuuden. 
Aateleiden tehtäväksi jää toiminta, joka ter
rorisoisi lakkolaiset, saisi aikaan väkivaltai
suuksia joiden kautta “yleinen mielipide”, po
liisi tai sotaväki astuisi väliin tarkoituksella lo
pettaa lakko.

Yhtiöt, jotka paikkaavat rikkureita, vain hy
vin harvoissa tapauksissa pitävät heitä työssä 
sitten kun lakko on rikottu. Rikkurit ovat niitä 
joita se sana tarkoittaa, eivätkä suinkaan lak
kolaisten tilalle asetettavia uusia työläisiä, jos 
on kysymyksessä sellainen lakko, jota rikko
maan on kutsuttu varsinainen lakonrikkuritoi- 
misto, kuten Bergoffinkin. (Jatk.)

A a r o n i n  A s u i n m a j a
Kirj. M. P:n

KALPEAKASVOINEN ja pitkäpartainen 
vanhus asui vaimonsa kanssa sydän
maassa, useita kilometrejä kaukana 

eräästä Suomen salokylästä. Vain harvoin sai 
vanhuspari vieraita ratokseen.

Kylän karja kuitenkin silloin tällöin meni 
Aaronin mökille saakka ja me poika viikarit ai
na silloin karjaa hakiessamme poikkesimme 
tapaamaan vanhuksia, heidän suureksi ilokseen. 
Se olikin ehkä Aaron-vanhuksen suurin ilo, 
sillä silloin hän aina tiesi saavansa tupakkaa 
pitkävartiseen kotitekoiseen piippuunsa.

Koskaan ei tämä korkeaan Ikään elänyt 
vanhus kuitenkaan suostunut täyttämään piip- 
puaan ilman vastapalvelusta. Useimmiten oli 
Aaronin tapa, jonka parhaiten myös muistan, 
ampua meille “kunnianlaukaus”. Sen hän te
ki heti kun me paimenpojat menimme mökille. 
Tuliaisiksi hän haki esiin vanhan piilukkoisen 
pyssynsä ja lausui meidät tervetulleiksi, sanoen; 
“Tämä on kunnianlaukaus.” Niin harvinaista 
hänestä oli vieraiden saapuminen ja tupakin 
saanti.

Vanhus oli yleensä halukas kertomaan 
meille elämänsä kokemuksista. Hän ei tietänyt 
minkälaisesta kodista me kukin olimme, mutta 
siitä huolimatta hän varoitti meitä, että kun

tulette aikuisiksi ja jos elämä tulee teitä koh
taamaan loisteliaammin kuin mitä se on minun 
osalleni suonut, niin älkää pyrkikö etuilemaan 
niiden kustannuksella, jotka yrittävät ja joilla 
on uskallusta voimiinsa luottaen lähteä raivaa
maan villiä erämaata, jossa ei ole naapureina 
ja iltojen ilona muuta kuin raaka luonto sekä 
metsän villit eläimet.

Kirjoittajan tiedossa el ole kuinka kauan 
Aaron ja hänen vaimonsa olivat erämaassa 
asuneet, vaan sen tiedän, että alkuperäisessä 
ja puolittain maan sisään rakennetussa mökissä 
he edelleenkin asuivat. Sitä ei olisi luullut ke
nenkään kadehtivan, eikä itselleen valloitta
maan pyrkivän.

Elämänsä varrella oli Aaroni vanhasta met- 
sähakkiosta raivannut ja ,kuokkinut mökkinsä 
ympärille palan arvokasta viljelysmaata ja siksi 
maanomistaja oli yrittänyt häätää vanhusparin 
pois maaltaan ja riistää heiltä ainoan elämän 
turvan, jonka eteen he olivat vuosikymmenien 
työntulokset ja vaivansa uhranneet.

“Jopa ahneuden piru oli mennyt hänen si
sälleen niin syvälle, että haki häätöoikeutta, 
mutta sitä hän ei kuitenkaan saanut,” sanoi 
Aaron. Sitten vanhus, ikäänkuin muistelles
saan nuoruuden aikaista voimakkuuttaan, oi-


